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Bredbandsprojektör
I frontlinjen för utbyggnad av det digitala samhället

Det pågår en miljardsatsningar på utbygg-
nad av höghastighetsbredband i Sverige. 
Både fiber och mobila nätverk byggs ut för 
att mindre orter och glesbygd ska kunna 
ingå i det digitala samhället. 

Bredband skapar nya möjligheter att samarbeta 
och kommunicera för privatpersoner, företag 
och samhället i stort. Nya konsumtionsmönster 
har utvecklats, affärslivet förändrats och olika 
digitala sociala nätverk växer upp.

Den ökande datatrafiken från smarta telefoner, 
surfplattor och datorer kräver bättre och stabi-
lare nätkvalitet. Idag är efterfrågan stor 
på kompetenta bredbandsprojektörer som kan 
leda och projektera anläggning av fiber- och 

mobila nät. En bredbandsprojektörkompetens 
omfattar alla led från förplanering och beslut 
till driftsättning. Det kräver kompetens som 
projekt- och arbetsledare genom hela proces-
sen. 

Som bredbandsprojektör arbetar du med upp-
handling, kontrakt och avtal, materialplanering 
och beställning samt arbetsledning. Arbetet 
kräver även att man är lyhörd och bra på att 
kommunicera med markägare, medfinansiärer 
och andra intressenter. 

Vill du vara med i frontlinjen och bygga ut det 
digitala samhället är det denna utbildning du 
ska gå!

Bredbandsprojektör / beredare
Utbildningens omfattning:
Utbildningens studietakt:
Utbildningsort:
Utbildningens studieform:
Examensbenämning: 
Ansvarig utbildningsanordnare:

200 YH-poäng - 1 år
Heltid
Härnösand, Västernorrlands län
Bunden
Yrkeshögskoleexamen: Bredbandsprojektör
Härnösands kommuin

Ansök på  www.hetautbildningar.se



Utbildningens innehåll

Behörighetskrav

(5 poäng motsvarar en veckas studier)
• Affärsmannaskap (20p)
• Arbetsmiljö och kvalitetsledning (10p)
• Branschkännedom (10p)
• Bredbandsteknik (45p)  
• Examensarbete (10p)

• Juridik och myndigheter (25p)
• Lärande i arbete / LIA (40p)
• Projekt och kommunikation (15p)
• Kartteknik, stödsystem och dokumentation 
(25p)

  Summa: 200 yrkeshögskolepoäng

För att vara behörig till Heta Utbildningar ska du uppnå grundläggande behörighetskrav för Yrkeshög-
skolan och angivna särskilda förkunskaper. 

Grundläggande behörighet
Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan om-  
 ständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

Särskilda förkunskaper
För att vara behörig ska du även ha :
Lägst betyg E i Svenska 1/Svenska 1 som andraspråk samt Engelska 05 eller motsvarande. 

Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand 
Besöksadress: Gånsvikvägen 2, Härnösand
Telefon: 0611-34 86 03
E-post: info.heta.utbildningar@harnosand.se
Webb: www.hetautbildningar.se

Följ oss på Facebook:
Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand


